
السبت
9  اكتوبر 2010

14
االمنية
الصفحة

هاني الظفيري
فتح رجال مباحث اجلهراء حتقيقا في وفاة س����يدة مجهولة )39 
عاما( في مستش����فى اجلهراء بعد أن كانت قد أودعت فيه بتاريخ 29 
املاضي دون أن يكون بحوزتها أي إثبات، وبحس����ب مصدر أمني أن 
السيدة أدخلت املستشفى وهي في حالة سيئة للغاية وأودعت غرفة 
العناية املركزة منذ تاريخ دخولها حتى توفيت بعد أن ساءت حالتها 
الصحية دون أن يتم معرفة من قام بإيداعها املستش����فى أو إيصالها 

إليه، لذا عرفت باس����م السيدة املجهولة وكانت حالتها ال تسمح حتى 
بأخذ بياناتها.

وقال املصدر ان محقق مستش����فى اجلهراء قدم تقريرا لرجال أمن 
اجلهراء عن وفاة الس����يدة صباح أمس األول كونها مجهولة الهوية، 
وأحيلت اجلثة إلى الطب الشرعي ملعاينتها، كما مت تسليم ملف القضية 
لرجال مباحث اجلهراء لكشف هوية السيدة ومعرفة من قام بإدخالها 

إلى املستشفى ومعرفة الظروف التي أدت إلى إدخالها في غيبوبة.

جثة سيدة مجهولة من المستشفى إلى الطب الشرعي

مركز رياضمركز رياض

دائما الصدفة تلعب 
دورها في الكش���ف عن 
العدي���د م���ن اجلرائم 
الس���طو  خاصة جرائم 
املسلح والسرقات السيما 
أن كثيرا م���ن املتهمني 
ومنفذي تل���ك اجلرائم 
يقوده���م ذكاؤه���م إلى 
ارتكاب مثل تلك اجلرائم 
املدبرة، ولكنهم يتناسون 
أن ذكاءهم قد يخونهم في 
بعض األحيان، وهو ما 
يؤدي إلى كشف جرائمهم 

– فبداية هذه اجلرمية التي أشير عنها في 
مقالي هذا هي أن احدى اخلادمات األسيويات 
ألقت بنفسها من الطابق الثالث للشقة التي 
تقطنها ومت تسجيل قضية انتحار إال أن 
حتريات املباحث وأقوال زميالت اآلسيوية 
املنتحرة دلت لرجال املباحث أنهن فوجئن 
بثالثة رجال يرتدون املالبس الوطنية على 
اعتبار أنهم رجال مباحث وبدأوا يسألون 
عن األوراق الثبوتية جلميع سكان الشقة 
غير أن السيدة املنتحرة ولكونها مسجال 
بحقها قضية تغيب هربت إلى احدى غرف 
الشقة خشية إلقاء القبض عليها وألقت 
بنفس���ها من النافذة لتلقي حتفها وفور 
سماع منتحلي رجال املباحث الصراخ فروا 
هاربني – فضال أن شاهد عيان تقدم لرجال 
مباحث أبو حليفة مبعلومات مهمة حول 
قضية االنتحار حيث ذكر لهم أن سيارة 
س���وداء أدلى برقمها توقفت يوم احلادث 
وترجل منها 3 أشخاص يرتدون املالبس 
الوطنية قبل انتحار اآلسيوية بعشر دقائق 
وبجمع تلك التحريات متكن رجال املباحث 
من القبض على صاحب السيارة الذي لم 
يتوان في االعتراف بأنه ومواطنني آخرين 
يقومون بانتحال صفة رجال املباحث - 
وهي القضية التي انفردت بنشرها »األنباء« 
بداية األسبوع احلالي - كما اعترف بأن 
أفراد العصابة يستعينون بوافد بنغالي 
كمرشد لهم مهمته تقدمي عناوين الشقق 
التي تقطنها اآلس���يويات وشقق الدعارة 
وتصنيع اخلمور – ويقدمها لهم ليقوموا 
بدورهم بدخولها وتفتيشها وسرقة ما بها، 
وقد مت القبض على املتهمني واعترفوا بسلب 
أصحاب الشقق أموالهم وهواتفهم النقالة 
وبطاقاتهم البنكية وبأنهم يقومون باقتسام 
الغنيمة فيما بينهم – تلك هي الواقعة التي 
قرأتها وتساءلت هل كان املتهمون على يقني 
بأنهم لم يضبطوا أو أن ذكاءهم لن يكشفهم؟ 
اإلجابة بالنفي وذلك ألنه ليست كل جرمية 
تامة بل البد من أن يترك اجلناة ولو شيئا 
بسيطا يكشف عن شخصيتهم، وقد خانهم 
ذكاؤهم حيث أن شاهد العيان التقط رقم 
السيارة التي كانوا بها قبل حادث االنتحار 
بعشر دقائق وسلمه للمباحث ومن خالله 
مت القبض على صاحبها الذي اعترف على 

أفراد الشبكة – واملثير في 
هذه الواقعة ان املتهمني 
ارتكبوا 25 جرمية سرقة 
بنف���س هذا األس���لوب 
ولم ينكش���ف أمرهم إال 
ان انتح���ار اخلادمة زاد 
من تفاع���ل رجال األمن 
في س���رعة بحثهم عن 
الدواف���ع لالنتحار وهو 
م���ا تكش���ف لديهم من 
حترياتهم وشاهد العيان 
الذي التقط رقم السيارة 
وأدلى به���ا لهم وهو ما 
جع���ل اهتمامهم يزي���د بالواقعة – ولعل 
هذه الواقعة تلقي بظاللها القانوني حيث 
ينتابها عدة نصوص عقابية – فاملتهمون 
انتحلوا صفة رجال املباحث وهو ما جرمه 
القانون اجلزائي في مادته 231 من قانون 
اجل���زاء وافرد له عقاب���ا باحلبس مدة ال 
جتاوز 3 س���نوات – فض���ال عن دخولهم 
منازل دون وجه حق ودون رضاء صاحبه 
قاصدين ارتكاب جرمية وهو االمر املؤثم 
باملادة 255 من قانون اجلزاء والتي أفرد 
لها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال 
جتاوز سنتني – فإذا مت الدخول ليال تشدد 
العقوب���ة باحلبس الذي ال جتاوز مدته 3 
سنوات – فضال عن ارتكابهم جرمية سرقة 
أموال القاطنني بالش���قق التي يدخلونها 
وهو االمر املؤثم بنص املادة 221 من قانون 
اجلزاء والتي أفرد لها املش���رع اجلزائي 
عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 3 سنوات – 
وملا كانت تلك اجلرائم قد انتظمها سلوك 
إجرامي واح���د فانه يتعني توقيع عقوبة 
اجلرمية األشد عمال باملادة 1/84 من قانون 
اجلزاء وهي احلبس الذي ال جتاوز مدته 
3 سنوات – وال يغيب عن األذهان وضع 
املرش���د البنغالي بالنسبة ألفراد الشبكة 
وهو من ميدهم باملعلومات وعناوين الشقق 
ومن يتواجد بها فهو شريك باملساعدة عمال 
باملادة 84/ثالثا من قانون اجلزاء – ويعاقب 
باجلرمية املقرر لها متى كانت كيفية تنفيذ 
اجلرمية التي وقعت كانت نتيجة محتملة 
ألفعال االشتراك التي ارتكبها عمال باملادة 
53 من قانون اجلزاء – وفي نهاية مقالي 
فإن اجلرمية مهما بلغ صاحبها من ذكاء 
الرتكابها ومهما كانت الوسيلة التي ارتكب 
من خاللها جرميته فانه البد أن يترك اجلناة 
ولو خيطا قصيرا يدل عليهم وهو ما تركه 
ارتكابهم جرائمهم باستخدام  اجلناة من 
سيارة تساعدهم للتنقل حيث التقط رقمها 
أحد شهود العيان وقدمها لرجال املباحث 
الذين ساروا على هديها ومتكنوا من ضبط 
اجلن���اة في تلك الواقعة فضال عن جهود 
رج���ال املباحث الذين كان له األثر بفضل 
جهودهم في التوصل ملرتكبي الواقعة في 

أسرع وقت ممكن.
www.riyad-center.com

انتحار خادمة آسيوية..... 
قاد للكشف عن عصابة سطو

بقلم: المحامي رياض الصانع

قفزت من سيارة كفيلها في محاولة للهرب فقتلتها حقيبتها 

..ومراهقة كويتية تقفز من سيارة والدها على الدائري السادس 

احتجز زوجته ووقعها كمبيالة بـ 10 آالف دينار قيمة »مؤخر الصداق«

الزوجة تزن 50 كيلو غرامًا وزوجها يزن نحو 130 كيلو غرامًا

»طلقني« تنتهي بكسر في األنف وجرح عميق في القرنية

هاني الظفيري
أدت اضطرابات نفس����ية تعاني منها 
مراهق����ة كويتية إلى قفزها من س����يارة 
ذويها أثناء سيرها على الدائري السادس 
واالختفاء عن األنظار في املنطقة البرية 
القريبة، ما دعا ذويها إلبالغ العمليات عن 
حادثة الهروب تلك، وقال مصدر أمني ان 
مواطنا أبلغ عمليات الداخلية بأن ابنته 

ذات ال� 18 ربيعا قفزت من السيارة بعد 
أن س����يطرت عليها نوبة غضب شديدة 
جراء ما تعانيه من اضطرابات نفسية، 
وكانت السيارة تسير بسرعة كبيرة عندما 
الح����ظ ابنته حتاول فتح الباب، ما دعاه 
ألن يخفف من س����رعة السيارة ويسير 
على احلارة اليمنى خش����ية على حياة 
ابنته، وما أن أصبحت الس����يارة تسير 

بسرعة دون ال� 30 كيلومترا وبينما هو 
يستعد للتوقف لتهدئة ابنته التي كانت 
بصحبته وصحبة أفراد أس����رته، حتى 
فتحت الباب وقفزت من السيارة وركضت 

باجتاه املنطقة البرية املظلمة. 
وقال مص����در أمني ان رج����ال األمن 
اس����تجابوا لبالغ املواطن وش����رعوا في 
البحث ع����ن ابنته، إال أنهم س����رعان ما 

تلقوا بالغا من مواط����ن يبعد عن مكان 
توقف سيارة عائلتها 5 كيلومترات، عن 
عثوره على فتاة تنطبق مواصفاتها على 
الفت����اة الهاربة، وبعد توجه رجال األمن 
واملواطن إلى موقع املبلغ وجد أن املبلغ 
عنها هي ابنته والت����ي كانت تعاني من 
اضطراب نفسي شديد وعليه مت تسليمها 

له وسجلت اثبات حالة.

هاني الظفيري 
تقدمت مقيمة مصرية مساء 
أول م���ن أمس إل���ى رجال أمن 
مخفر أبوحليفة متهمة زوجها 
باحتجازه���ا في ش���قتها رغما 
عنها، وتهديدها بالقتل وإجبارها 
عل���ى توقيع كمبيالة ب� 10 آالف 

دينار، وقالت املقيمة في بالغها 
ان زوجها ق���ام باحتجازها ملدة 
3 أي���ام وقام بضربها وتهديدها 
ومن ثم إجباره���ا على توقيع 
الكمبيالة قبل أن يطلق سراحها 

لتأتي وتسجل قضية ضده.
ووفق مصدر أمني فأن رجال 

الزوج  األمن قاموا باس���تدعاء 
وهو مصري وواجهوه بادعاءات 
الزوجة حيث نفى أن يكون قد 
احتجزها أو هددها بالقتل، مشيرا 
إلى أنه في اآلونة األخيرة بدأت 
زوجت���ه تكثر من اخلروج دون 
عذر وهو م���ا ال يرضاه كرجل 

ش���رقي، حتى بلغ ب���ه األمر أن 
شك فيها فقام بقفل الباب عليها 
ليمنعها من اخلروج كون أنه ال 
يصح له���ا أن تخرج دون اذنه، 
غير أنه اعترف أمام رجال األمن 
أنه اضطر الرغامها على توقيع 
كمبيالة بعشرة آالف دينار ألنه 

بصدد تطليقها، متذرعا بأن مؤخر 
الصداق املسجل في عقد زواجهما 
هو 10 آالف دينار، وأنه ال يصح له 
أن يدفع هذا املبلغ لزوجته التي 

يشك فيها ويريد تطليقها.
وعليه سجلت قضية وجار 

التحقيق فيها.

محمد الدشيش
لم يدر في خلد مواطنة عش����رينية ان 
مطالبتها لزوجها بتطليقها الستحالة العيش 
معه ستنتهي بكسر انفها وجرح عميق في 
قرنية عينها، فقد تقدمت املواطنة العشرينية 
الى احد مخاف����ر العاصمة مدعية تعرضها 

للضرب على يد زوجها بعد مشادة كالمية 
حدثت بينهما، وروت املواطنة في بالغها ان 
زوجها الثالثيني والبالغ وزنه نحو 130 كيلو 
غراما قام على اثر املش����ادة بضربها بيديه 
العاريتني ضربا مبرحا ولم يتركها اال بعد 
ان غابت عن الوعي. ووفق مصدر امني فان 

املواطن����ة والتي بالكاد يصل وزنها الى 50 
كيلو غراما حضرت الى املخفر بحالة سيئة 
للغاية بعد ان اضطرت للمبيت في املستشفى 
ليلة كاملة وحتديدا في غرفة املالحظة بعد ان 
توجهت الى املستشفى للعالج مما تعرضت له 
من كدمات وجروح وكسور، واحضرت معها 

تقريرا طبيا يفيد بتعرضها جلرح عميق في 
قرنية العني اليمنى وكسر في االنف وكدمات 

متفرقة في ظهرها وقدميها.
واشار املصدر الى انه جار استدعاء الزوج 
ملواجهته بادعاءات زوجته، وسجلت قضية 

اعتداء بالضرب واحداث اذى بالغ.

السيارة ما أدى إلى التفافه عليها 
فبقيت رأسها معلقة بالسيارة 

وجسدها خارجها.
املواطن بالقول في  ومضى 
إفادته أمام رجال األمن: انه توقف 
فور رؤيت���ه للمنظر املرعب، 
ولكنه وجد أن السير اجللدي 
امللتف على رقبتها قد قتلها فورا، 
ثم حاول نقلها إلى املستشفى 
ف���ي محاولة من���ه إلنقاذها إال 
أن���ه تبني أنه���ا فارقت احلياة 
فقام بإبالغ العمليات ليحضر 
رجال الدوريات ويعاينوا موقع 
احل���ادث، وحض���ر على رأس 
الفريق األمن���ي ملعاينة اجلثة 
مدير أمن اجلهراء العميد محمد 
طنا وقائد منطقة اجلهراء املقدم 

فالح محسن.

هاني الظفيري 
مأساة حقيقية وبكل ما حتمله 
الكلمة من معنى، احلادثة التي 
أدت إلى مصرع خادمة اثيوبية 
حاولت الهرب قفزا من سيارة 
كفيلها التي كانت تسير بسرعة 
80 كيلومترا، ولم تكن محاولتها 
القفز هي التي قتلتها بل التفاف 
سير حقيبة يدها على رقبتها 
أثناء محاولتها القفز كان هو ما 
قتلها، بعد أن التف سير احلقيبة 
على رقبتها ليتحول إلى ما يشبه 
املشنقة ويخنقها لتتوفى على 
الفور بعد أن تعلق سير احلقيبة 
بالسيارة بينما التف طرفه اآلخر 
على رقبتها ما أدى إلى خنقها 

وكسر رقبتها.
كان هذا ملخص ما شهدته 

املخفر إلغالق القضية وبعدها 
س���يذهب بها إلى املكتب، غير 
أنه وأثناء سير السيارة بسرعة 
80 كيلومترا بالس���اعة فوجئ 
بها تفتح الباب محاولة القفز، 
فهدأ من سرعة السيارة وحاول 
اإلمساك بخادمته إال أنها تناولت 
حقيبتها وضربته بها ثم قامت 
بعضه في يده التي أمسكها بها 
وقفزت من السيارة إال أن سير 
احلقيب���ة اجلل���دي التف على 
رقبتها بينما بقي جزء منه معلقا 
بباب السيارة أثناء قفزها من 

الهاربة  ملح خادمته االثيوبية 
تسير بالقرب من اجلمعية وكان 
قد أبلغ عن تغيبها في املخفر قبل 
الكفيل وهو  أسبوع، وأوضح 
مواطن أربعيني أنه ما أن ملح 
خادمته االثيوبية حتى طاردها 
واستوقفها وقام بإجبارها على 
الركوب معه في سيارته من أجل 
أن يذهب بها إلى املخفر كونه قد 

سجل عليها قضية تغيب.
وأوضح املواطن أن اخلادمة 
االثيوبية ركبت بجانبه وبدأت 
هادئة، وأبلغها أنه سينقلها إلى 

افاد  منطقة اجلهراء أمس وما 
ب���ه كفيل اخلادم���ة االثيوبية 
التي لقيت حتفها بتلك الطريقة 
املروعة، فبحسب رواية الكفيل 
الذي كان ينوي نقل خادمته إلى 
مستشفى اجلهراء إلنقاذ حياتها 
بعد أن حاولت القفز من سيارته 
وانته���ت محاولتها مبقتلها إال 
أنها كانت قد فارقت احلياة بعد 
محاولتها فأبلغ العمليات وترك 
اجلثة بالقرب من سيارته حلني 
حضور رج���ال األمن، أنه كان 
يسير في منطقة النسيم عندما 

املقدم فالح محسن العميد محمد طنا

جثة اخلادمة االثيوبية قبل نقلها من موقع احلادث ويبدو سير احلقيبة ملتفا على رقبتها

حملة أمنية تنتهي بمخالفة وسحب 50 سيارة »للبيع«6 كيلو غرامات من الحشيش »تحت الراديتر« في العبدلي

محمد الدشيش
قام رجال مرور االحمدي بحملة استهدفت السيارات 
املعروضة للبيع في منطق���ة فهد االحمد وحتديدا 

بالقرب من الدوار الرئيسي في املنطقة.
وبحسب مصدر امني فإن طريقة عرض السيارات 
تس���ببت خالل اسبوع واحد في 3 حوادث مرورية 
جراء ايقاف الس���يارات بطريق���ة مخالفة ما مينع 

الرؤية، موضحا ان اصحاب الس���يارات املعروضة 
للبيع لم يراعوا ابدا وجود الفتة كبيرة علقتها بلدية 
االحمدي حتذر من عرض الس���يارات للبيع، اال ان 
هذا لم يردع اولئك االشخاص عن وضع سياراتهم 
بالقرب من الالفتة ما اس���تدعى تدخل رجال املرور 
والقيام بحملة والتي انتهت بتس���جيل 50 مخالفة 

وسحب السيارات.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
اعلن مدير عام االدارة العامة 
للجمارك ابراهي���م الغامن عن 
احباط محاولة تهريب 6 كيلو 
غرام����ات من احلشيش قام بها 
واف�����د باكستاني اثناء عبوره 
من����فذ العبدلي قادما من العراق، 
ووف����ق مص���در جمركي فإن 
رجال م����نفذ الع���بدلي اشتبهوا 
في سائ����ق ش���احنة باكستاني 
كان يبدو عليه االرتباك الشديد 
وب���دا مس���تعجال ج���دا اثناء 
محاولة تخليص اوراق دخول 

ال���بالد.
واوض����ح املصدر ان رجال 
اجلمارك س���لموا الباكستاني 
التخلي���ص اجلمركي  ورق���ة 
وطل����بوا منه ارسال شاحنته 
للفح����ص من اج���ل تفتيشها 
فزاد ارتباكه، وه��و االمر الذي 
زاد من اصرار رجال اجلمارك 
على تفتيش ش���احنته بشكل 
دقيق بقيادة املراقب اجلمركي 
العجمي ومس���ؤول  فرح���ان 
النوبة محمد حمود وعدد من 

املفتشني.
 ورغ���م ان التفتيش اثبت 
خل���و مقطورة الش���احنة او 
كابينتها من اي مواد ممنوعة 
اال ان رجال اجلمارك اخضعوا 
محرك السيارة للفحص الدقيق 

منفذ العبدلي وتبني ان الكمية 
املضبوط���ة تقدر ب���� 6 كيلو 

غرامات من احلشيش.
هذا وس���تتم احالة السائق 
الباكستاني الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات الس���تكمال 

التحقيقات معه.

املفاجأة بعثورهم  لتنكش���ف 
على ربطة حديدي���ة ملفوفة 
اس���فل »راديت���ر« الش���احنة 
والت���ي كان بداخلها عدة قطع 
س���وداء تبني انها حتوي مادة 
احلشيش، وعليه مت القبض على 
الباكستاني على يدر رجال أمن 

احدى السيارات املعروضة للبيع ومخالفة على سيارة اخرى وفي االطار اعالن البلدية التحذيريالسائق الباكستاني وامامه كمية احلشيش املضبوطة معه


